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Kultuuriaastale on
joon alla tõmmatud

Vallaleht ilmub nüüdsest
Meie Maa vahel
Hanke tulemusel ilmub vallavalitsuse infoleht
Saaremaa Teataja järgmisel kahel aastal koos
maakonnalehega Meie Maa. Vallaleht ilmub
endiselt kaks korda kuus – iga kuu esimesel
ja kolmandal neljapäeval – ning jõuab igasse
Saaremaa kodusse ilma tellimata ja tasuta.
Uuendusena on leht kaks korda mahukam
ja selles on senisest enam ka eri piirkondade
infot. Lehe toimetaja on vallavalitsuse meedia peaspetsialist Merike Pitk. Kaastööde ja
tagasiside osas saab võtta ühendust e-posti
aadressil merike.pitk@saaremaavald.ee ja
tel 452 5022.
Endiselt saavad piirkonnad (teenuskeskused) välja anda ka oma infolehti.
Kristiina Maripuu,
abivallavanem

Saaremaa vallavalitsuse
ja Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi 2018.
aasta tunnustuspreemiad ja turismiauhinnad
jagati 10. jaanuaril Saare
KEKi hoones.

Ettevõtjaid oodatakse
osalema rahulolu-uuringus

Anneli Teppo-Toost
kultuuritööspetsialist

Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemia laureaat on Saaremaa Meeskoor SÜM, kõrge tunnustuse üle
rõõmustavad Fred Veldermann, Ester Soe, Mari Ausmees, Tenno Lauri ja Tiit Aavik.
Fotod: KEILI TEES, KEILIFOTOBUTIIK

Pidulikule tunnustusüritusele,
mis toimus esmakordselt Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja
spordiosakonna, Kultuurkapitali
Saaremaa ekspertgrupi ja Visit
Saaremaa koostööna, oli kutsutud
üle kahesaja kultuuri- ja turismivaldkonnas tegutseva saarlase
ning muhulase.
Kultuurkapitali elutööpreemia
laureaadi tiitli pälvis professionaalsuse ja pühendumise eest
noorte muusikute sihikindlal
kujundamisel Laine Sepp. Nominendid olid Ülo Tuulik, Juuno
Jalakas ja Valve Heiberg.
Kultuurkapitali aastapreemia
said Kadri Rõõm särava loomingulise panuse eest harrastusvõimlemise traditsioonide jätkamisel,
Mari Lepik sõrulaste pärimuse
ja identiteedi väärtustamise eest,
Anne Keerd ereda tantsuloome ja
viljaka tegevuse eest rahvatantsu
õpetajana, mittetulundusühing
Saaremaa Võrkpalliklubi võidukate tiitlite ja tulikuumade hetkede eest koduväljaku mängudel
ning Viktor Umb pühendumise
ja järjekindluse eest noorte purjetajate tulemuslikul treenimisel.
Nominendid olid Krista Riik,
Toomas Tang, Anu Viljaste, Reeli
Kõiv, Saaremaa Kunstistuudio
MTÜ, Kammerooperi „Ocean
Dream“ esitajad ja korraldusmeeskond MTÜ Terre del Nord.
Maakonna kultuuripärli tiitli
pälvis Ott Tänak kodusaare rahvale kingitud kirglike rallihetkede
ning tahte ja visaduse eeskuju loomise eest. Nominendid olid Paap
Uspenski, Sander Mölder, Matis
Männa, Eena Mark, Krista Riik.
Hendrik Krummi nimeline
kultuuripreemia läks Saaremaa
Meeskoorile SÜM Saaremaa
meestelaulu traditsiooni kandmise eest hellast pianost võimsa
forteni. Nominendid olid Tiina
Oks, Tiiu Maripuu ja Lembit
Uustulnd.

ERMÜ pidulik
tunnustamissündmus
„Kaheksakand“
23. jaanuaril toimub Tornimäe
rahvamajas pidulik Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustamissündmus väärtustamaks isikute
ja organisatsioonide panust ning
tööd Eestimaa rahvamajade
hüvanguks.
Sel aastal on au Saaremaa Rahvakultuuri Seltsil ja piirkondade
rahvamajade juhatajatel korraldada „Kaheksakanna“ tseremoonia
koostöös ERMÜ esindajatega
Saaremaal.
Tunnustamise kategooriateks
on aasta tegija, noor tegija, Kaheksakand (omistatakse isikule
pikaajalise tegevuse eest kultuurielu edendamisel ja rahvamaja
maine tõstmisel), aasta koostööpartner ja aasta tegu 2018.
Kaheksakanna tiitli on pälvinud
saarlastest 2016. aastal Saare
maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember ja 2017.
aastal Taritu rahvamaja juhataja
Aili Salong.

Aasta turismiettevõtteks valiti
Viirelaiu majakavahi kompleks
(nominendid olid Peetri puhketalu ja Castello Restoran-Lounge) ja
aasta inimeseks turismis nimetati
Margit Kõrvits (nominendid olid
Katrin Pihlas ja Jaan Pärn).

Jaanuari teises pooles viib Eesti Uuringukeskus Saaremaa vallavalitsuse tellimusel
läbi uuringu, mille eesmärk on selgitada
välja Saare maakonna ettevõtjate rahulolu
ettevõtluskeskkonda mõjutavate teguritega
ja kohaliku omavalitsuse tegevusega, kaardistada peamised tugevused, kitsaskohad
ja võimalused nende lahendamiseks ning
ettevõtjate vajadused.
Uuring viiakse läbi veebiküsitlusena, milles
kutsutakse osalema kõik Saare maakonnas
registreeritud ettevõtted, kes esitasid õigeaegselt äriregistrile 2017. majandusaasta aruande
ja kelle käive 2017. aastal oli vähemalt 1000
eurot. Ettevõtte e-posti aadressile saadetakse
uuringut tutvustav kiri koos ankeedilingiga. Vastamine on anonüümne ja uuringu
tulemused esitatakse üldistatud kujul. See
tähendab, et ettevõtet iseloomustavad taustatunnused ei ole seostatavad antud vastustega.
Loodame, et ettevõtjad osalevad uuringus
aktiivselt, sest kohaliku omavalitsuse jaoks
on hinnang hetkeolukorrale ja ettepanekud
ettevõtluskeskkonna arendamiseks väga
väärtuslik info.
Uuringu tulemusi kasutatakse Saaremaa
valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni
arengukava 2020–2030 ning Muhu valla
arengukava 2019–2030 koostamisel ja Saare maakonna arengustrateegia elluviimise
hindamisel.
Anu Vares,
arendusnõunik

Kinnitatud on Saare maakonna
arengustrateegia aastateks
2019–2030
Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vald on kinnitanud maakonna arengustrateegia aastateks
2019–2030. Maakonna arengustrateegias
seatakse strateegilised eesmärgid maakonna arengule ning kirjeldatakse vajalikud
tegevused. Maakonna arengustrateegia on
kättesaadav https://www.saaremaavald.ee/
saare-maakonna-arengustrateegia.

Kultuurkapitali aastapreemia pälvis sõrulaste pärimuse ja identiteedi väärtustamise eest Mari Lepik. Pildil vasakul üks õhtu juhtidest,
valla kultuuritööspetsialist Kristel Peel.

Tiitli aasta roheline ettevõtmine pälvis I Land Sound (nominendid olid Pillirookõrs (GReat
OÜ) ning Matkaklubi Tõll ja
Piret).
Aasta sündmus, tegu või projekt oli Sõrve tuletorni avamine

(nominendid olid Kuressaare
tänavafestival ja Kuressaare ametikooli giidide eriala).
Aasta turismiturundaja auhinna võitis Saaremaa võrkpalliklubi
(nominendid olid Lahhentagge ja
saaremaasuvi.ee).

Saaremaa vallavalitsus kuulutab
välja 2019. aasta LEADERi programmi
meetme 2 „Elujõuliste kogukondade
arendamine ja elukeskkonna parendamine“ projektivoorust rahastavatele
projektidele omafinantseeringu taotlusvooru.
Taotlusi saab esitada 21.–30.01.2019. Lähem
info https://www.saaremaavald.ee/kulaelu11.
Küsimuste korral pöörduda arendus- ja
kommunikatsiooniosakonna arenduse
peaspetsialisti Veiko Viili poole (veiko.viil@
saaremaavald.ee, tel 452 5031).
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TEATED
18. jaanuarist kuni 1. veebruarini on avalikul
väljapanekul Kuressaare linna Kuressaare tee 31 detailplaneeringu alal detailplaneeringu järgselt arhitektuurilisi
tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu,
millega võimaldatakse püstitada Lillevälja tn 3 kinnistule
0-3 kraadilise katusega elamu.
Eelnõuga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel
ja Kuressaares Tallinna tn 10, tuba 306. Ettepanekud ja
vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa vallavalitsusele
Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@
saaremaavald.ee.
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade
müümiseks. 18 enampakkumisel oleva kinnistu pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.02.2019 ja nelja kinnisasja
pakkumise tähtaeg 20.02.2019.
Täpsemat informatsiooni saab maa-ameti kodulehelt
aadressiga www.maaamet.ee.
Taas on välja kuulutatud suvise laulu- ja tantsupeo Saaremaa esinduse rongkäigu kujunduskontseptsiooni ideekonkurss. Eelmine konkurss nurjus,
kuna konkursile esitatud kahest tööst kumbki ei vastanud
tingimustele.
Kujunduskonkursi eesmärk on luua rongkäigus osalejatele isikupärane ja pilkupüüdev ideelahendus. Osaleda
võivad nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Esitada võib
ka mitu konkursitööd. Võidufondi suurus on 1500 eurot
(miinus maksud).
Tähtaeg on 11. veebruar 2019. Info valla kodulehel
www.saaremaavald.ee.
Salme osavallakogu kutsub esitama kandidaate
tunnustusele „Salme kandi tegija 2018“ silmapaistva tegutsemise eest kodukandi hüvanguks. Tunnustuse
laureaat kuulutatakse välja 24. veebruaril Salme kultuurimajas Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.
Kandidaadid esitada koos põhjendusega Andrus Raunale, andrus.raun@gmail.com, tel 503 8823 või Rita Mägile,
rita.magi@saaremaavald.ee, tel 452 0350.
Vallavalitsus kuulutas välja avaliku konkursi
„Turvalise elukeskkonna tagaja 2018“. Kandidaate
võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud. Kandidaadi ülesseadja peab esitama kirjaliku esildise, milles on
kandidaadi ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed,
tööandja ja ametinimetus; premeerimise põhjendus (kandidaadi panusest turvalise elukeskkonna edendamisse,
selle tulemuslikkusest jm). Võib lisada muid toetavaid
ja põhjendavaid materjale. Esitamise tähtaeg on 25.
jaanuar 2019. Esildise võib esitada e-posti teel vald@
saaremaavald.ee või posti teel Tallinna 10, Kuressaare
linn, Saaremaa vald 93819 märgusõnaga „Turvalise elukeskkonna tagaja 2018“.
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Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud
Saikla küla Lapi detailplaneeringu
kehtestamine
Saaremaa vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et Saaremaa vallavolikogu kehtestas 20.12.2018
otsusega nr 1-3/119 Saikla küla Lapi
detailplaneeringu.
Planeeringuala hõlmab Lapi, Kõrtsi,
Saikla veski ning Puidukoja katastriüksusi.
Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste liitmine üheks katastriüksuseks
ning sihtotstarbe muutmine; reformimata
riigimaa (Parkla) taotlemine eraomandisse,
selle liitmine Puidukoja kinnistuga, ehitusõiguse määramine ning juurdepääsutee ja
liikumisvõimaluste määramine.
Detailplaneeringuga muudetakse Orissaare vallavolikogu 21.12.2009 otsusega
nr 13 kehtestatud Orissaare aleviku ja Orissaare valla sisemaa üldplaneeringut, kuna
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks
on üldplaneeringus maatulundusmaa ja ala
asub väärtuslikul põllumaal.
Planeeritavale tootmis- ja ärimaakrundile
on lubatud ehitada kokku 16 hoonet. Maksimaalne ehitisealune pind on 12000 m².
Hooned võivad olla kuni kahekorruselised,
katuseharja absoluutkõrgus maapinnast
9 m. Hoonestusalale Lapi katastriüksusel
planeeritakse ehitada laohooned valmistoodangu ladustamiseks. Samuti ladustatakse
tootmiseks vajalik saematerjal. Juurdepääs
alale on Saikla-Tumala teelt nr 21147.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning
looduskeskkonnale.
Detailplaneeringu materjalide ja kehtestamise otsusega saab tutvuda valla
kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-kehtestamine
Tuule tänava väikeelamute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Vikerkaare tn 2 ja Vikerkaare tn 4
kruntide osas
Saaremaa vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 140 lõike 5 alusel, et Saaremaa vallavolikogu 20.12.2018 otsusega
nr 1-3/119 tunnistati Kuressaare linnas
Tuule tänava väikeelamute detailplaneering
Vikerkaare tn 2 ja Vikerkaare tn 4 kruntide

osas kehtetuks.
Kuna Tuule tänava väikeelamute detailplaneeringu alasse kuuluvad krundid on
enamikus hoonestatud ning tänav koos
tehnovõrkudega välja ehitatud, siis on detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine
võimalik pärast detailplaneeringu osalist
kehtetuks tunnistamist. Detailplaneeringu
osalisel kehtetuks tunnistamisel ei ole olulisi
majanduslikke, sotsiaalseid ega keskkonnaalaseid mõjusid.
Otsusega saab tutvuda valla kodulehel:
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised
Kakuna küla Tooma katastriüksuse
detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Saaremaa vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 ning § 128 lg 6
alusel, et lõpetas 21.12.2018 korraldusega
nr 2-3/1671 Tooma katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Kakuna külas Tooma katastriüksust (katastriüksuse tunnus
63401:005:0024). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine 7 kinnistuks ja
neile ehitusõiguse määramine suvemajade
ehitamiseks, servituutide seadmise vajaduse väljaselgitamine, juurdepääsuteede ning
vajalike kommunikatsioonide lahendamine,
maakasutuse sihtotstarbe muutmine.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi
vähendamiseks 100 meetrini tavalisest
veepiirist. Kuna Tooma katastriüksus asub
suures osas Kahtla-Kübassaare hoiualal,
on detailplaneeringu kehtestamiseks looduskaitseseaduse § 14 lg 1 p 5 kohaselt
vajalik keskkonnaameti nõusolek, samuti on
vajalik keskkonnaameti nõusolek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks vastavalt
looduskaitseseaduse § 40 lg 3. Planeeringu
menetlemise ajal oli hoiuala valitsejaks
Saaremaa keskkonnateenistus, kes on
20.06.2006 kirjaga nr 40-12-6/1608 ja
05.09.2007 kirjaga nr 40-12-4/39110
jätnud detailplaneeringu kooskõlastamata.
Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikele 4 viiakse enne 01.07.2015 algatatud

detailplaneeringu menetlus lõpule hiljemalt
2018. aasta 1. juuliks. Kuna käesolevaks
hetkeks ei ole Tooma katastriüksuse detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa vallavalitsus Kakuna
küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.
Korraldusega saab tutvuda Saaremaa
valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine
Kuressaare linnas Garnisoni tn 18 ja
lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa vallavalitsuse 08.01.2019
korraldusega nr 2-3/27 võeti vastu ja
suunati avalikule väljapanekule Kuressaare
linnas Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse
määramine riigigümnaasiumi püstitamiseks.
Detailplaneeringualasse kuuluvad olemasolevad Väljaku tänav, Väljaku tn 8,
Väljaku tn 10, Garnisoni tn 16, Garnisoni
tn 18 ja Garnisoni tn 15a. Vastavalt detailplaneeringule liidetakse Väljaku tn 8 ja
Väljaku tn 10 üheks krundiks aadressiga
Väljaku tn 8.
Detailplaneeringuga määratakse Väljaku
tn 8 krundile katastriüksuse sihtotstarbeks
ühiskondlike ehitiste maa ning ehitusõigus
Saaremaa gümnaasiumi ja abihoone püstitamiseks. Hoonete suurim ehitisealune pind
on 3600 m2 ja suurim lubatud kõrgus 12 m.
Saaremaa riigigümnaasium on planeeritud
kuni 540 õpilasele ja kool on plaanis avada
2021. aasta sügisel. Detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub ajavahemikul
01.02.–14.02.2019. Materjalidega on
võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa
vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III
korrusel kabinetis 308 ning valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja
vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa
vallavalitsuse nimele paberkandjal või
e-postiga aadressile vald@saaremaavald.
ee. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub
27.02.2019 kell 16 Saaremaa vallamaja
(Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse saalis.

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
Vallavalitsuse 2. jaanuari
istungil otsustati:
• Kuulutada välja avalik konkurss
avalike suhete peaspetsialisti töökoha
täitmiseks.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi
toetuse kasutamise aruanne.
• Muuta vallavalitsuse 28.08.2018. a
korraldust „Hajaaasustuse programmi
2018 taotluste tingimuslik rahuldamine hindamiskomisjoni ettepanekute
alusel“ (tähtaegade pikendamine).
• Seada hooldus (eraisik).
Väljastada teenindajakaart taksoteenuste osutamiseks.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Anda nõusolek Kingli Kinnisvara OÜga kokkuleppe sõlmimiseks Oti külas
Töökoja kinnistul asuvate Oti tootmisala infrastruktuuri rajatiste avaliku
kasutamise tagamiseks.

Vallavalitsuse 8. jaanuari
istungil otsustati:
• Muuta vallavalitsuse 11.12.2018. a
korraldust „Eluruumi tagamine“ (leibkonnaliikme lisandumine).
• Anda välja korraldus eluruumi tagamise kohta (eraisik).
• Kiita heaks hajaasustuse programmi
toetuse kasutamise aruanded (7) ja
pikendada ühe toetuslepingu lõpptähtaega.

• Suunata vallavolikogu istungile otsuste eelnõud: „Nõusoleku andmine
Läänemere Saarte Koostöövõrgustiku
tegevuse lõpetamiseks“ ja „Osalemine
CPMR-i (Conference of Peripheral
Maritime Regions) töös“.
• Anda välja korraldus „Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine“
(magistrikraadiga lasteaiaõpetaja ja
lasteaia tugispetsialisti töötasu on
1250 eurot kuus ning bakalaureusekraadiga, rakenduskõrghariduse ja
nõuetele vastava muu haridusega lasteaiaõpetaja töötasu 1125 eurot kuus).
• Anda välja korraldus „Kuressaare
Gümnaasiumi ujula kasutamise lepingu
sõlmimine“, et võimaldada Saaremaa
puuetega inimestele ja päästeameti
töötajatele ujula tasuta kasutamine.
• Koormata vallale kuuluv kinnistu
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks.
• Nimetada Kihelkonna aleviku Oja
tn 3 ja Oja tn 3a korteriühistu üldkoosolekule Saaremaa valla esindajaks
teenuskeskuse juhataja Eveli Ait.
• Lõpetada riigihanke „Mullutu külatee
ja parkla rekonstrueerimine“ hankemenetlus.
• Kinnitada riigihanke „Elektrienergia
ostmine 2019“ tulemused ja tunnistada edukaks Eesti Energia AS-i
pakkumus.
• Suunata vallavolikogu istungile
otsuste eelnõud: „Saaremaa valla
transpordi arengukava koostamise al-

gatamine“ ja „Saaremaa valla sadamate
arengukava koostamise algatamine“.
• Anda välja korraldus „Restaureerimisja remonditoetuste määramine“.
• Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Garnisoni tn 18 ja lähiala
detailplaneering eesmärgiga määrata
ehitusõigus Saaremaa Gümnaasiumi
ja selle kõrvalhoone püstitamiseks
ning liikluskorralduse ja haljastuse
põhimõtted.
• Suunata vallavolikogu istungile
otsuste eelnõud: „Mustjala Vallavolikogu 24.08.2006 otsusega nr 41
kehtestatud Kauba detailplaneeringu
osaline kehtetuks tunnistamine Kotkapesa katastriüksuse (positsioonide
nr K-4 ja K-5) osas“, „Mustjala Vallavolikogu 30.03.2012 otsusega nr 7
kehtestatud Laratsi detailplaneeringu
osaline kehtetuks tunnistamine positsioonide 6 kuni 48 osas“, „Merimetsa detailplaneeringu algatamise
ja detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata
jätmine“, „Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule suunamine“, „Kaarma
Vallavolikogu 29.10.2014 otsusega
nr 47 kehtestatud Laheküla Jalaka II
detailplaneeringu osaliselt kehtetuks
tunnistamine“ ning „Ninase ja Kugalepa
küla Küdema laheääre detailplaneeringu
koostamise lõpetamine“.
• Anda välja vallavalitsuse määrus
„Valimisjaoskondade moodustamine“.

• Suunata vallavolikogu istungile otsuse eelnõu „Saaremaa valla valimiskomisjoni moodustamine“.
• Suunata vallavolikogu istungile
määruste eelnõud: „Pädevuse delegeerimine“ ja „Jaoskonnakomisjonide
moodustamine“.

Vallavalitsuse 11. jaanuari
istungil otsustati:
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine rahalise
kohustuse võtmiseks“ (kunstlume
tootmise võimekuse tõstmiseks Kuressaare tervisepargis).

Vallavalitsuse 15. jaanuari
istungil otsustati:
• Anda välja korraldused hoolduse
seadmise ja eluruumi tagamise kohta
(eraisikud).
• Anda välja korraldus „Vaideotsus
vaide tagastamise kohta“ (sotsiaalteenuse taotlus).
• Kinnitada Kuressaare Hoolekande
struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
• Kinnitada hajaasustuse programmi
toetuse kasutamise aruanded (2).
• Moodustada Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu.
• Kuulutada välja 2019. aasta mittetulundustegevuse projektitoetuste

voor (omafinantseeringu taotlusvoor
LEADER meetme 2 projektidele).
• Kinnitada Saaremaa valla 2019.
aasta huvihariduse ja -tegevuse kava.
• Nimetada Saaremaa Halduse juhataja
kohusetäitja ametisse Jüri Ränk.
• Lisada talveperioodil sõiduplaani nr
2 peatus nimetusega Suuresilla ring
(Kihelkonna maanteele enne Kellamäe
ringi).
• Anda Perearst Kairi Rohtla OÜ-le
otsustuskorras rendile Leisi alevikus
Kooli tn 12 vallale kuuluvas hoones
kokku neli ruumi.
• Koormata vallale kuuluvad kinnistud
(4) isikliku kasutusõigusega Eesti
Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks.
• Kuulutada välja konkurss „Turvalise
elukeskkonna tagaja 2018“.
• Kinnitada konkursi „Värv Kuressaare
majal 2018“ tulemused.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Lõpetada Talila küla Lautri, Kalju,
Tiidumäe ja Tõnu katastriüksuste detailplaneeringu koostamine.
• Lõpetada Muraja küla Matu katastriüksuse detailplaneeringu koostamine.
• Kuulutada välja avalik konkurss
üldplaneeringuspetsialisti töökoha
täitmiseks (tähtajaline töökoht).
Õigusaktidega saab tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris http://delta.
andmevara.ee/saaremaa_vald/

Saaremaa Teataja
Foto: MERILIIS METSAMÄE
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Standardne konteiner on kandiline ja seda on võimalik jäätmeveoki tõstemehhanismiga tühjendada, sest tal on olemas vastav äär.

Korraldatud jäätmevedu
laieneb vallas oluliselt
Kõik endiste Mustjala, Kihelkonna, Salme,
Torgu ja Pihtla valdade
territooriumile jäävad
hoonestatud kinnistud
on 1. märtsist automaatselt liidetud korraldatud jäätmeveoga.

äravedu rendi lõpetamisel.
Konteineri asemel võib prügi üle
anda kuni 100liitrise kilekotiga.
Oluline on, et kilekott oleks vastupidav ega puruneks enne äravedu,
samuti jäätmeveokisse tõstmisel.
Jäätmekoti kasutamine on heaks
lahenduseks siis, kui kinnistuni
viiv tee on kehvas seisus ja raske
jäätmeveok lõhuks seda veelgi. Sel
juhul on soovitav viia oma jäätmekott suurema tee juurde, kuhu
jäätmeveokil on parem ligipääs.

Sobimatud jäätmed

Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Neil kinnistutel tekkivad segaolmejäätmed tuleb regulaarselt üle
anda jäätmevedajale, kelleks on
OÜ Prügimees.
Tiheasustusaladel, nagu Salme
alevik ja Kihelkonna alevik, antakse jäätmeid üle sagedusega kord
nelja nädala jooksul, mujal kord
12 nädala jooksul. Kui klient seda
soovib, võimaldatakse prügivedu
sagedusega kord kahe nädala jooksul. Igale kinnistuomanikule saadetakse jäätmeveograafik, kus on
toodud konkreetsed veopäevad.
Järgmist veopäeva on võimalik
vaadata ka veebilehelt www.prugimees.ee. Vajadusel on võimalik tellida lisavedu, mille vedaja teeb 14
päeva jooksul tellimuse saamisest.

Kust ma saan konteineri?
OÜ Prügimees rendib ja müüb
prügikonteinereid, kuid konteineri
võib osta ka näiteks ehituspoest.
Oluline on veenduda, et ostetav
konteiner oleks standardne ja
kvaliteetne. Standardne konteiner
on kandiline ja seda on võimalik
jäätmeveoki tõstemehhanismiga
tühjendada, sest tal on olemas
vastav äär. Ümmargust konteinerit
prügi üleandmiseks kasutada ei
saa. OÜ Prügimees üürile antavate
või müüdavate mahutite laialipaigutamine toimub 1. märtsist kuni
mai lõpuni tasuta, samuti mahutite

Kui segaolmejäätmete mahutis
on ohtlikud või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, on
jäätmevedajal õigus rakendada
kahekordset teenustasu, kui ta
tühjendab mahuti samal veoringil
ära, kuid jätab sobimatud jäätmed
mahutisse koos vastava teatega
selle kohta, kuhu need viia tuleb.
Ohtlikud jäätmed ja elektroonikaromud tuleb viia jäätmejaama
või anda üle kogumisringil. Ka
pakendijäätmeid ei tohiks panna
samasse mahutisse koos muu
prügiga, vaid tuleks viia pakendikonteinerisse.

Kui palju prügivedu maksab?
Jäätmeveo teenustasud kehtivad
ühe tühjenduskorra kohta ja sõltuvad mahuti suurusest.
Kui tellitakse lisavedu, siis selle
teenustasu on tavapärasest poole kõrgem. Pooleteisekordset
teenustasu küsitakse ka siis, kui
mahuti on ületäitunud. Kui konteineri kõrvale on pandud lisakott
jäätmetega, siis selle mahtu hindab
vedaja visuaalselt ja korrutab selle
1 m3 teenustasuga, mis on 28,50
eurot. Lukustatud konteineri, jäätmemaja, -aediku, tõkkepuu vmt
avamisel ja sulgemisel rakendatakse tasu 1 euro tühjenduskorra
kohta.

Tühisõidutasu kutsub korrale
Kui mingil põhjusel ei ole jäätmemahutit veopäevaks välja pandud, siis on OÜ-l Prügimees õigus
esitada tühisõiduarve, mis on
pool tavapärasest teenustasust.

juures olevasse mahutisse, siis
on võimalik teha ühiskonteineri
kokkulepe, mis esitatakse valla80
2,28
valitsusele kooskõlastamiseks.
100 (jäätmekott)
2,85
Ühismahutina ei saa kasutada
120
3,42
jäätmekotti. Kinnistu, kus asub
140
3,99
ühiselt kasutatav konteiner, peab
200
5,70
vastama korraldatud jäätmeveo
240
6,84
370
10,55
nõuetele. Ühismahuti kokkuleppe
660
18,81
kooskõlastamisel teisele kinnistule
800
22,80
prügivedusid enam ei tehta. Kui aga
1100
31,35
avastatakse jäätmehoolduseeskirja
1500
42,75
nõuete rikkumine (näiteks jäät2500
71,25
mete põletamine), siis lõpetatakse
3500
99,75
kokkulepe vallavalitsuse poolt.
4500
128,25
Salme ja Kihelkonna alevikes,
kus regulaarne prügivedu hakkab
See õigus on vedajal ka siis, kui toimuma vähemalt kord 28 päeva
kinnistu omanik ei ole jäätme- jooksul, saab kinnistu omanik
veo ettevõttega ühendust võtnud taotleda harvemat prügivedu
ega jäätmeveotingimustes kokku juhul, kui tema kinnistul toimub
leppinud. Sel juhul arvestatakse biolagunevate köögijäätmete komtühisõidutasu 140liitrise kontei- postimine. Kompostimine peab
neri järgi. Nimelt loetakse kor- toimuma kinniselt, et oleks välisraldatud jäätmeveoga liitunuks tatud kahjurite ja lindude ligipääs
automaatselt kõik jäätmevaldajad kompostitavatele toidujäätmetele.
ja sellise range korra eesmärk on Kompostianum peab paiknema
vähendada prügistamist ja prügi vähemalt kolme meetri kaugusel
põletamist.
naaberkinnistust, kui naabrid
ei lepi kokku teisiti, ja vähemalt
Erandite taotlemine
kümne meetri kaugusel kaevust ja
Kui hoonestatud kinnistu ei ole väljaspool sanitaarkaitseala.
kasutuses ei suvel ega ka talvel, siis
Kirjeldatud tingimustel toimub
on omanikul võimalik taotleda jäätmevedu kuni 31. jaanuarini
korraldatud jäätmeveost vabasta- 2020.
mist, esitades vallavalitsusele vasJäätmeveo täpsemad tingimutava taotluse koos elektritarbimise sed saab kokku leppida OÜ Prüandmetega.
gimees klienditeeninduses Talli
4 Kuressaares, meili
teel saaremaa@keskkonnateenused.ee või
OÜ Prügimees rendib ja
telefoni teel 453 1603.
müüb prügikonteinereid,
Klienditeenindus on
avatud E-R 8-17 (lõuna
kuid konteineri võib osta
12-13).
ka näiteks ehituspoest.
Jäätmeveost vabastamise, ühismahuti kasutamise või harvema
Alati viiakse sellisel juhul läbi jäätmeveo taotluse saab täita teekohapealne kontroll, et veenduda nuskeskustes või elektrooniliselt
kinnistu mittekasutamises. Samuti veebilehel www.saaremaavald.ee
on võimalik taotleda vabastust (vt „Teenused ja blanketid“), taotjäätmeveost talveperioodiks, kui luse võib saata ka meiliaadressile
majapidamist kasutatakse suvi- vald@saaremaavald.ee. Täpsem
lana.
hinnakiri ja tingimused korralKui näiteks ühele omanikule datud jäätmeveo kohta on toodud
kuulub piirkonnas mitu kinnistut veebilehel www.saaremaavald.ee/
või jäätmed tuuakse oma linnamaja korraldatud-jaatmevedu.
Mahuti suurus L Teenustasu, €
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KÜSIMUS
Mida uut toob
2019. aasta?

2019. aasta toob teatrile uue
kuue. Ehk siis teatrist saab
sihtasutus ja nimi jääb jupi
võrra lühemaks – Kuressaare Teater. Et miks? Sellist
nime kandis teater oma
algusaastatel kuni 1951.
aastani välja.
Piret Rauk
Ja kuna linnateatreid on
Kuressaare
Linnateatri
Eestis mitu, siis meie oleme
direktor
ikka Kuressaare teater ja
lühendatult linnateatriks
kutsutakse Tallinna Linnateatrit.
Miks sihtasutus? Kõik Eesti maakonnateatrid
on sihtasutused. See ühtlustab süsteemi ja annab
meie jaoks võrdsemad võimalused kultuuriministeeriumiga suhtlemisel. Aga tegelikult on
teater ikka teater.
Esimesed esietendused sel aastal on Kuressaare
Teatris 2., 4. ja 5. märtsil, kui jõuab lavale Urmas
Lennuki „Tasa, vaikselt sõudvad pilved...“. See on
lugu 1919. aasta mässust Muhu- ja Saaremaal.
Lavastaja on Raivo Trass, kunstnik Jaak Vaus,
muusikajuht Feliks Kütt (Endla teatrist). Osades
on Jürgen Gansen, Markus Habakukk, Harry
Kõrvits, Rauno Kaibiainen, Arvi Mägi, Jane
Napp, Katrin Kalma, Tanel Ting.
Saaremaa ühisgümnaasiumist löövad etenduses kaasa Matis Prostang, Uku Pokk, Uku Pärtel
Rand ning Kuressaare gümnaasiumist Juhan
Soon ja Rasmus Vendel. Teatri poolt eriline tänu
Piret Hiie-Kivile ja kogu Saaremaa Muuseumi
meeskonnale.
Sellel lool põhineb ka Saaremaa Muuseumi
korraldatav ajalookonverents „Mässu kaudu vabasse riiki“, mis toimub Kuressaare Linnateatris
15. veebruaril.
Ja suvi toob Saaremaale noored näitlejad.
Suvelavastuse toovad välja Anu Lambi ja Elmo
Nüganeni õpilased lavakoolist. Teater läheb
edasi. Jätkuvalt!

Kõige suurem muutus toimus
aasta algul juba ära – nimelt
liideti Saaremaa vallavalitsuse
hallatav asutus, Leisi Valla Kommunaalamet, teise valla allasutuse, Lääne-Saare Haldusega,
Jüri Linde
mis omakorda nimetati ümber
abivallavanem
Saaremaa Halduseks.
Saaremaa Haldus alustas tööd
1. jaanuaril, juhi kohusetäitja
on senine Lääne-Saare Halduse juhataja kt Jüri
Ränk.
Leisi Valla Kommunaalameti juht Jaak Grepp
jätkab tööd Saaremaa Halduse peaspetsialistina,
kes koordineerib tööd Leisi piirkonnas.
Kui valla üheksas teenuskeskuses korraldab
teenuskeskuse juht oma piirkonnas majandustegevust, siis Leisi piirkonnas täidab seda ülesannet
Saaremaa Halduse peaspetsialist Jaak Grepp,
Lümanda teenuskeskuses Ilmar Antov ja Kärlal
Toomas Raun ning endise Kaarma piirkonna eest
hoolitseb Jüri Ränk.
Kommunaalettevõtete ühendamise eesmärk
oli viia seni üksteist dubleerinud asutused ühtse
juhtimise alla ja saavutada sel moel efektiivsem
majandamine, kasutades paremini ära olemasolevaid vahendeid.
Ühendamine tulenes ka endiste omavalitsuste
ühinemislepingust.
Kuressaare Linnamajandust praegused muudatused ei puuduta, see valla allasutus jätkab oma
tegevust iseseisvalt.
Tänavuse aasta jooksul on plaanis viia seni vallavalitsuse struktuuri kuulunud kalmistuvahid,
remonditöölised, haljastustöötajad jne samuti
Saaremaa Halduse alla.
Teine suurem muutus on see, et Salme SVK
OÜ, kes tegeles Salme piirkonnas sooja- ja
veemajandusega, tegevus lõppes 31. detsembril
2018.
Ettevõtte tööülesanded võtsid üle vastavalt
Kuressaare Soojus ja Kuressaare Veevärk. Ikka
selsamal eesmärgil, et saavutada oma töös suurem efektiivsus.
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ARVAMUS
Koduteenus
on omavalitsuse
toetav õlg
Saaremaa valla kodulehel on toodud välja
koduteenuse eesmärk,
milleks on inimese
iseseisva ja turvalise
toimetuleku tagamine
Marina Skljarenko kodustes tingimustes,
Leisi sotsiaaltööspetsialist säilitades ja parandades
tema elukvaliteeti. Koduteenusega abistatakse inimest toimingutes,
mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või
elukeskkonnast tulenevalt ei suuda sooritada
kõrvalabita, nagu kütmine, toiduvalmistamine,
eluruumi ja riiete korrastamine, toiduainete ja
majapidamistarvete ostmine jms.
Olen täheldanud, et kohati kardetakse sotsiaaltööspetsialisti poole koduteenuse taotlemiseks pöörduda, kuna „ma saan veel hakkama
ja kuni liigun, pole veel nii hullu midagi“. On
tore, et eestlane on sitke ja palub abi viimases
hädas, kuid näinud inimesi nende kodudes ja
nende terviseseisundit, julgustan siiski julgemalt pöörduma.
Ei ole mõistlik kehva tervisega vett ja puid
tuppa tassida ning pärast seda mitu päeva haigena voodis olla. Meil on sel teemal kolleegidega
juttu olnud, et raske on vaadata sellist olukorda
ning aidata inimest, kes kõigest väest püüab ise
hakkama saada. Viimati nimetatu ei sõltu aga
lähedaste ja pereliikmete olemasolust.
Pereliikmetega on meil kolleegidega erinevad
kogemused. On lapsi (oma eakale emale-isale
jääb laps alati lapseks), kes on pidevas kontaktis
koduteenuse töötajaga, et olla kursis lähedase
käekäiguga. On ka lapsi, kes pigem taanduvad,
kui tema lähedasele määratakse koduteenus.
Koduteenus on kohaliku omavalitsuse toetav
õlg, millega toetatakse eakaid kodudes ning
nende tööl käivaid või kaugel elavaid pereliikmeid, kes päevasel ajal või mõne korra nädalas
ei saa olla lähedase jaoks olemas. Pereliikme
eemal elamine ja tööl käimine on elu osa. Aga
on olnud ka juhuseid, kus laps tuleb emale-isale
külla ning ootab, et koduteenuse töötaja toob
tema vanemale rohud. Kuid vahel võiks ta ka ise
rohud ja toidu tuua.
Kord ootas teenusesaaja koos sõbrannaga
koduteenuse töötajat, kel paluti poest tuua ka
kooki, et saaks alustada kohvitamisega. Seejuures
asub pood mõnesaja meetri kaugusel ja sõbranna
oleks võinud koogi sealt ise tuua. Ette on tulnud,
et eakas ootab oma lapsega koduteenuse töötajat,
et too koristaks toad ja peseks põrandad. Laps
ise istub diivanil ja jälgib seda pealt. Mõistagi on
kodu koristamine üks osa koduteenusest, kuid
lähedased võiksid võimalusel samuti abistada
oma eakaid.
Siinkohal teen sügava kummarduse nende
laste ees, kes on oma eakale vanemale alati
toeks ja olemas kasvõi teises Eesti linnas või
ka väljaspool Eestit. On lapsi, kes ostavad oma
vanemale linna/alevisse korteri, et tal oleksid
kõik teenused käe-jala ligi, kuna kehva tervise
tõttu ei tule ta enam toime majakütmise ning
vee tassimisega.
Mõni laps võtab oma pere kõrvalt aja või tuleb
koos perega eaka juurde, hoolitsedes pesemise,
koristamise ning ka toiduvalmistamise eest.
Selliste peredega on hea koostööd teha, sest
nad väärtustavad oma lähedasi ning võtavad
vastutuse nende eest. On lapsi, kes koduteenuse
raames võtavad eakale päevase järelevalve, et
veenduda lähedase ohutuses üksi kodus olles.
Sellised toredad pered annavad indu ka teenuse
osutamisel.
Teine lugu on nende eakatega, kel pole lähedasi. Sellistel puhkudel ongi koduteenuse töötaja
suur abi ja tugi erinevate toimingute tegemisel,
arstil käimistel jpm. Paneksin ka naabritele südamele: märgake eakat ning kui teil on võimalust,
siis aidake neid, kel pole ühtegi lähedast. Oleme
vahel saanud ka kogukonnast vihjeid eakate kohta, kes võiks koduteenust saada ning täname selle
eest. Sellist märkamist ootame ka edaspidi, sest
abivajajad ei kipu naljalt ise sotsiaaltööspetsialisti
poole pöörduma.
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Suhtle vallaga
kodulehe kaudu
Saaremaa vald on pindalalt suurim omavalitsus
Eestis ja kaugematest
paikadest vallavalitsusse
kohaletulek võtab teinekord päris kaua aega.

Anu Tanila
Saaremaa valla IT-juht

Samas on kohale tulemise alternatiivina võimalik kasutada vallavalitsuse kodulehe kaudu avalikke
e-teenuseid, et hoida kokku aega ja
muuta inimese suhtlus vallavalitsusega lihtsamaks ning kiiremaks.
Saaremaa valla avalik koduleht
asub aadressil www.saaremaavald.
ee. Kodulehe peamine eesmärk on
jagada avalikku infot ja teateid.
Lisaks informatsiooni jagamisele
on kodulehel loodud erinevad
suhtlusvõimalused, näiteks elektroonilised taotlusvormid, interaktiivne kaart ja infopäringu vorm.

67 avalikku teenust
Elektroonilise asjaajamise eesmärk on vähendada paberitel info
liikumist ja korduvat sisestamist
eri süsteemidesse. Ühe asjaajamise
jaoks sisestatakse andmed arvutisüsteemi ainult üks kord, edaspidi
luuakse elektrooniline töövoog ja
sisestatud andmed liiguvad automaatselt järgmisesse tööetappi ning
neid ei sisestata vahepeal uuesti.
See hoiab kokku aega ja vähendab
inimeksituste võimalust.
Tänaseks on valla kodulehel
kasutamiseks 67 avalikku teenust,
millest elektroonilisi menetlusi on
16. Teenuste kirjeldused, vormid
ja juhendid leiab saaremaavald.
ee esilehel, valides „Teenused ja
blanketid“.
Elektroonilise taotluse täitmiseks vastava teenuse juures saab
Saaremaa valla kodulehele sisse
logida ID-kaardi või mobiili-IDga.
Elektroonilisel taotlusel on osa
välju juba eeltäidetud, tuleb lisada
vaid need väljad, mis on täitmata.
Et taotlus saaks korrektne, tasub
kindlasti läbi lugeda juhised, mis

TEATA PROBLEEMIST: Selline näeb valla kodulehel välja „Anna teada“ rakenduse kuvatõmmis.

on taotluse väljade juurde lisatud.
Taotluse saab ära saata väikese ajakuluga, kuid enne saatmist tuleb
see digitaalselt allkirjastada. Eduka toimingu soorituse eeltingimusteks on uuendatud ID-kaardi
tarkvara ja kehtivad sertifikaadid
või Mobiil-ID olemasolu.
Kui siiski pole soovi või võimalust taotlust elektrooniliselt
esitada, siis toimivad ka traditsiooValla kodulehelt leiab lisaks:

• Projektitaotluste esitamise viite

MTÜdele ja seltsingutele;
• Hariduse registri viite valla huvitegevusringide infoga, kus lapsevanem saab kinnitada lapse
huviringides osalemist.
• Avaliku dokumendiregistri viite,
kus saab jälgida kogu vallavalitsuse
dokumentide liikumist ja tutvuda
avalike dokumentide sisuga.
• Kui on kasutada mobiiltelefon, siis
väga kiire teate saatmise viis valla
kodulehel on valiku alt „Küsi infot“.

nilised suhtluskanalid – taotlusi
saab endiselt esitada paberil.
Vallavolikogu istungid leiab
www.volis.ee Saaremaa valla alt,
kus volikogu õigusaktide eelnõud
on üleval kaks nädalat enne istungi toimumist. Seal näeb ka
otseülekannet istungi päeval ning
istungiprotokolle. Olemas on ka
videoülekande järelevaatamise
võimalus.

„Anna teada“
Selleks et kiiresti teada anda
silma hakanud probleemidest, on
valla kodulehel viited “Teata probleemist“ ja „Anna teada“. Nende
rakenduste kaudu saab lisada
probleemi täpse asukoha kaardil,
kirjelduse ja ka foto olukorrast.
Probleem võib olla mistahes
silma riivav koht – katkine tänavalatern, murdunud puu, vandalism, prügi, teekatteauk. Sama
kaart annab infot ka riigiasutustele – maanteeamet, politsei- ja
päästeamet.

E-infopäringud
Kui esitate vallavalitsusele teabenõude konkreetse dokumendi
väljastamiseks, on vallavalitsus
kohustatud vastama viie tööpäeva jooksul. Pikemat vastust
nõudvaid päringuid nimetatakse
selgitustaotlusteks ja neile vastab
vallavalitsus 30 tööpäeva jooksul.
Kodulehe kaudu päringutele vastamise eelduseks on, et lisate oma
kontaktandmed.
Tihti loobutakse üldse arvamuse
avaldamisest, arvates, et mure ei
jõua nagunii otsustajateni. Elektrooniliste vahendite kaudu teate
saatmisel jääb alati jälg ja ühtegi
pöördumist ei saa “ära kaotada“
ning vallavalitsus on seadusest
tulenevalt kohustatud vastama 30
päeva jooksul.
Kui vallavalitsuse kodulehte
kasutatakse ja antakse tagasisidet
e-teenustele, siis on alust neid
teenuseid parandada ning edasi
arendada.

Nõustamis- ja tugiteenusest on abi
Valla elanikel oli võimalik kuni 30.
novembrini saada ESFi projekti
„Integreeritud teenuste osutamine
toimetulekuraskustes inimestele“
kaudu erinevaid nõustamis- ja
sotsiaalteenuseid: psühholoogilist
nõustamist (sh perenõustamist),
võlanõustamist ja tugiisikuteenust. Teenuseid osutasid psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus
Sensus ning MTÜ Pesapuu.
Projekti eesmärgiks oli toetada
ja nõustada kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid keerulisemate
kliendijuhtumitega tegelemisel
ning pakkuda toimetulekuraskustes inimestele nõustamisteenust.
Kõige enam (46 inimesele)
osutati võlanõustamisteenust.
Võlanõustamisteenuse eesmärk
on abistada inimest tema varalise olukorra kindlakstegemisel,
võlausaldajatega läbirääkimiste

pidamisel ja nõuete rahuldamisel,
vältida uute võlgnevuste tekkimist
toimetulekuvõime parandamise
kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

kassod 20 000 euro ulatuses nõuete
sissenõudmisest ja vähendasid inimestelt sissenõutavaid võlgnevusi
kokku umbes 4000 euro ulatuses.
Võlanõustamisteenuse raames
saadi ka juriidilist abi
võlgnevustega seonduvates hagi- ning
Inkassodega läbirääkimisel
pankroti- ja võlgade
ümberkujundamise
loobusid inkassod 20 000
menetlustes. Lisaks on
euro ulatuses nõuete
tõusnud inimeste teadlikkus oma õiguste ja
sissenõudmisest.
kohustuste osas, tulevikus ei satuta enam
sarnasesse olukorda ja
Võlanõustaja Teele Talk-Kõdari inimesed ei ole alusetult tasunud
kokkuvõtte järgi õnnestus võla- raha inkassodele.
nõustamisteenuse kaudu tagasi
Võlanõustamine, nagu kõik sotsaada umbes 2000 euro ulatuses siaalteenused, lähtub iga abivajaja
mittearestitavat vara ja ennetada vajadustest. Laenudega raskusteskinnisasjade sundmüüki. Inkas- se sattumisel on vaja kohe ja kiisodega läbirääkimisel loobusid in- resti tegutseda, mitte jääda ootama

või tegevusetult kohustusi eirata.
Tugiisikuteenust osutati 9 perele. Tugiisikuteenuse eesmärk on
toetada isiku või pere iseseisvat
toimetulekut. Kõrvalabi seisneb
juhendamises, motiveerimises
ning inimese suurema iseseisvuse
ja omavastutuse võime arendamises.
Psühholoogilist nõustamist (sh
perenõustamist) osutati neljale
inimesele. Teenust osutas psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus
Sensus.
Tänaseks on see projekt lõppenud, kuid Saaremaa vallavalitsus
osutab jätkuvalt erinevaid nõustamisteenuseid ja tugiteenust. Seega
julgustan kõiki valla elanikke
pöörduma oma murega vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole.
Reelika Murd,
sotsiaalnõunik

Õpilased andsid edasi
oma pildi Saaremaast
Saaremaa vallavalitsus
koostöös valla koolide õpilastega mõtestas
Saaremaad kunstiprojekti kaudu.

vallaarhitekt

Õpilaste kunstiprojekt on ühelt
poolt valla üldplaneeringu algus,
samas ka impulss kaasamaks Saaremaa kogukonda planeeringuprotsessi. Kunstiprojektis osales 13
kooli kokku 39 ühistööga. Tööd on
väljas Kuressaare linnuses näitusel
„Meie Saaremaa“.

Õpilaste tööd on vabad eelarvamustest, tundlikud ja mitmeplaanilised. Mitmetes töödes on tähtsal
kohal Saaremaa loodus. Seejuures
laste maailmapilt on tihti terviklikum, selgesõnalisem ja tabavam kui
täiskasvanutel.
Kui alles tunamullu allkirjastas
riik Euroopa maastiku konventsiooni, mis rõhutab igasuguse
maastiku kaitset, siis selline maailmakäsitlus on juba 1. klassi õpilastele omane. Tuhandete aastatega
päritud taju, maailmatunnetus,
mälu, uskumused ja väärtushinnangud loodusest kui millestki olulisest kandub Saaremaa lastes tänini
edasi. Looduses tajutakse midagi
enamat kui lihtsalt ressurssi, mida
saab rahaks konventeerida. See on
tugipunkt nii Saaremaa kultuurile
kui ka üldplaneeringule.
Lapsed näevad maastikus peale
põllumajanduse ka esteetilisi, ajaloolisi, kultuurilisi, hariduslikke ja
ökoloogilisi kriteeriume, mis kõik
vajavad kaitset, hoolt ja kokkuleppeid. Neile on probleemide lahendamine lihtne. Kui täiskasvanud
ei ole üldiselt ühegi probleemilahendusega kunagi päris rahul, siis
lastel selline kompleks puudub.
Transpordi, majanduse, sotsiaal- ja
kultuuri infrastruktuuris on vaid
lõputuid võimalusi, mitte probleeme. Autorite seisukohad on selged,

Saaremaa tähendab inimesi.

Saaremaa on saar!

muutused on vaid võimalus teha
asju paremini. Nii on näitusel ka
ettepanekuid koolireformi osas ja
koolide vahel liikumine võib olla
vaid hea ruumiline kogemus.

Meri on saarlase
jaoks tähtis
Kunstitöödes kajastub Saaremaa mereline tähtsus. Töödes on
meri samaväärselt planeeritud kui

Täname näitusel osalenud Aste, Kahtla, Kärla, Lümanda, Mustjala ja Tornimäe
põhikoolide, Kihelkonna ja Pihtla koolide, Kuressaare Vanalinna kooli, Kuressaare
gümnaasiumi, Saaremaa ühisgümnaasiumi, Leisi keskkooli ja Orissaare gümnaasiumi kunstnikke, arhitekte ja planeerijaid:
Renate Sireliite Aasa, Anette Teresa Adramees, Ferdinant Ait, Emilia Ait, Kristina
Alas, Marit Algo, Karl Allikmaa, Simo Alliksoon, Maire Ansper, Katre Antonov, Anne
Antsaar, Sandra Argel, Frank Arnold, Anete Aus, Laur-Justin Auväärt, Karmen Ehanurm,
Delisa Eldemeel, Hanna Ellermaa, Hanna-Ell Elson, Kristean Steinberg-Elstrok, Andreas
End, Adeele Enn, Anton Enn, Jasper Erin-Uussaar, Siimon Ermann, Gregor Grahv, Ene
Grass, Kerli Haamer, Caspar Hartõkainen, Andres Havi, Elis Heinam, Regina Heinmets,
Lysandra Hiis, Caroly Hints, Alexandra Hints, Artur Holm, Karl-Eerik Holm, Lee Humal,
Reimo Hunt, Elisabeth Ige, Anette Ige, Erik Ignatovitš, Elis Ignatovitš, Raido Õispuu,
Mia-Liisa Ivanov, Ursula Jakobson, Andre Janter, Rome Jelissejev, Alari Jõeäär, Vanessa
Jõeäär, Armo Jõeäär, Sandro Jermakov, Pille Jõgi, Miko Joandi, Luise Järvelaine, Janeli
Kaal, Emma Kaarde, Mirabel Kaarna, Robin Kahest, Maria-Heleen Kald, Kätriin Kald,
Karl Robert Kaljuste, Paul Morgan Kaljuste, Karoliina Kaljuste, Karl Markus Kallas, Kai
Kallas, Monica Kallas, Sander Kallas, Jakob Kalle, Ingel Kallus, Liisa Leana Kanarbik,
Marek Kand, Liis-Marii Kangur, Lilia Kasela, Kariina Kasjanenko, Jaanika Kask, Roosi
Kelder, Meele Kelder, Kairit Kiisla, Martin Kivistik, Ilme Kolter, Meeli Kombe, Arete
Koov, Karoliina Korobljova, Morten Kosk, Joann Kärner, Aaria Kärner, Kent Kütt, Ilmar
Vidres Kütt, Eliisa Kuivjõgi, Fred Erik Kuivjõgi, Roosi Kukkela, Anni Kukkela, Karl-Indrek
Kula, Elis Kuldsepp, Heidi Kull, Kädi Leen Kurvits, Eliis Kurvits, Karolin Kuuder, Rasmus
Laanekivi, Miia Laas, Loore Lote Laht, Leo Laipaik, Frida-Johanna Laks, Mia-Sylvia
Laks, Sirli Land, Birgit Lebedev, Karl-Martti Leemet, Sirli Leetsi, Emma Liisi Leidas,
Eva Kätliin Leidas, Saskja Lember, Hannaliisa Lepik, Loore Lepp, Braian Läets, Robert
Lõhmus, Marta Lõhmus, Brita Ligi, Mirit Lillemets, Liisu Lilles, Kaili Lilles, Kaspar Linde,
Marta Link, Gert Lonks, Mark Lonks, Joosep Lonks, Sirje Lulla, Helena Lulla, Reio Lõbus,
Alina Lysa, Hedina Madisson, Nenna Luise Mahlak, Nora Mahlak, Merili Maksimov, Kerli
Malm, Kristi Malm, Mia Maria Maripuu, Heleriin Maripuu, Kirke Medri, Hanna-Helena

LUGEJA
KÜSIB

?

Mis on saanud Saaremaa kultuuri- ja
spordikalendrist?
Kõik siin maailmas on pidevas muutumises ja nii
on uuenduskuuri läbinud
ka paljudele kalliks saanud
kultuuri- ja spordikalender.
Senine paberkandjal ilmunud kalender oli imeilusate Kristel Peel
piltidega seinakalender, kuhu kultuuritööspetsalist
olid koondunud maakonnas
toimuvad kultuuri- ja spordisündmused. Kahjuks
näitas aeg, et info selles oli tihti aegunud, vananenud või muutunud. On ju äärmiselt raske eelmise
aasta lõpul kõiki järgneva aasta üritusi täpselt
kuupäevaliselt ja kellaajaliselt planeerida. Ikka
toimub muutusi, tuleb üritusi juurde või langeb
ära. Aga mis paberil kirjas, seda enam muuta ei
saa ning seetõttu tekitas kalender korraldajatele
ning publikule tahtmatult segadusi ja küsimusi.
Uus kultuurikalender püüab neid kitsaskohti
vältida ning on seega planeeritud veebipõhiseks,
kus igal hetkel võimalik üritusi lisada, nende infot
muuta või täiendada.
Vallavalitsuse soov on välja arendada kõiki
sündmusi koondav lehekülg, mida saaks kasutada
nii turist kui ka kohalik inimene. Olgu selleks
kultuuri- või spordisündmus, teatrietendus,
kunstinäitus, laat või mõni muu Saare maakonnas toimuv üritus – need kõik koonduvad
ühele kaasaegsele lehele syndmused.saaremaa.
ee, mis on lihtsasti leitavad kõigile läbi arvuti
või nutitelefoni.
Sündmusi saavad korraldajad lehele ise tasuta
lisada ning seda soovi korral lisaks eesti keelele ka
inglise ja vene keeles. Samuti vastutab korraldaja,
et toimumisinfo ning ürituse kirjeldus oleksid
õiged ja ajakohased. Kohe on võimalik lisada ka
link piletimüügi keskkonda.
Peagi alustame koolitustega ettevõtjatele ja teistele ürituste korraldajatele leheküljele sündmuste
lisamise tutvustamiseks. Tegemist on tõesti väga
lihtsa, arusaadava ja kasutajasõbraliku leheküljega nii ürituste korraldajatele kui ka publikule
selle leidmiseks.
Vald omalt poolt panustab turundusse, et just
see üks ühine lehekülg oleks see, mis inimestele
esimesena meenuks, kui soovitakse Saaremaal
midagi vahvat ette võtta ja mõnda emotsiooni kogeda. Oleks ju suurepärane, kui kogu info selleks
oleks ühel leheküljel ja selle leidmine oleks lihtne
ja mugav. Võit nii tarbijale kui ka ettevõtjale.

Mark Grimitliht

Lapsed on vabad
eelarvamustest
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maismaa. Teisisõnu on meri saare
identiteedi üks osa. Kui rahandusministeerium alles kaalub, kas ka
omavalitsustele anda õigus mingis
osas mere planeerimisel, siis õpilaste seisukohalt see kuidagi teisiti
ei saakski võimalik olla.
Saaremaad läbiv matkarada, jäähall, ilumaja, loomaaed, motorada,
veealune rong, laevaga otseühendus Tallinna, Riiga, Stockholmi,

Klaipedasse, loomaaed saarel,
tarkuse tableti tehas – need on vaid
mõned suured mõtted, mida kõiki
tasub üldplaneeringut tehes kaaluda. Õpilased on meile võrdväärsed
koostööpartnerid, kelle seisukohtadega soovime arvestada.
Näitus on loodud valla üldplaneeringu ja Interreg Coast4us
projekti raames ja see on üleval
Kuressaare lossis 31. jaanuarini.

Meitern, Maria Merelaid, Oskar Joosep Metsla, Melania Mägi, Iiris Mägi, Madis Mägi,
Ingel Helena Mägi, Reedu Mägi, Brenda Miil, Braian Miil, Oskar Mölder, Adeele Mölder,
Sandra Mustis, Markus Muul, Getter Muul, Maarika Naagel, Karolin Nelis, Roxanna
Melissa Nelis, Riste Nellis, Sandra Nõgu, Merilee Niits, Andero Niits, Greteliis Nisu, Kirke
Nook, Mattias Rasmus Noot, Mihkel Nõu, Karolina Nõu, Johanna Liset Oder, Karmo
Ool, Robin Oopkaup, Kairiin Orb, Heddi-Loore Ots, Krislin Marii Ottis, Mia Krete Ottis,
Kateriine Püüa, Kai Paasoja, Anete Pahapill, Helena Paiste, Kelly Palu, Carola Palu, Liis
Palu, Georg Paomees, Arabella Peedu, Sophia Peeters, Kuldar Peit, Ene Pidmann,
Chris-Ander Pihlak, Teele Pihler, Liisa Pihler, Lisandra Piik, Martin Pint, Karl Robert
Pruul, Merrit Püssim, Carita Püssim, Helje Raaper, Triinu Rajanok, Emma-Lotta Rand,
Renata Rand, Ken-Kevin Rand, Kristel Rand, Katriin Rannaäär, Bretlyn Rattur, Reijo
Rattur, Eerik Raud, Keitlin Raudseping, Arthur Raun, Liia Raun, Astrid Rei, Rebecca
Reial, Pille-Riin Reinart, Triinu Räim, Ketriina Rääk, Luisa-Lee Rääk, Marit Rohulaid,
Kätriin Rohulaid, Luise Rosenfeld, Helle Rüütel, Uku Rüütel, Simona Rüütel, Marianne
Rull, Irene-Liis Saar, Laur Osvald Saar, Riina Saar, Käti Saar, Joonas Saarela, Veroonika
Saarma, Liisa Sall, Marileen Seli, Mariliis Sepp, Hendrik Sepp, Kevin Sepp, Ivika Silenok,
Brenneth Silla, Marii Silts, Siim Sink, Loreen Sirp, Saimon Särev, Meikel Särev, Grete
Lisete Sõrm, Romi Suurna, Martti Suurna, Marleen Suurna, Victoria Taimre, Eliis Tamm,
Herko Tamm, Maris Tamm, Christelle-Maria Tamm, Kristel Tammeoru, Birgit Tang,
Loreta Tang, Rando Tarkmeel, Helina Tarkmeel, Teele Tarkmees, Tuuli Tarkmees, Artur
Teller, Kristi Tiitson, Kristina Tiitson, Marielle Tints, Triinu Tõnisots, Anet Tõnus, Pille
Toom, Silver Tooming, Aristel Toomjärv, Rasmus-Anders Trei, Risto Truumees, Juhan
Tuulik, Kristi Tuuling, Brigita Õue, Karoli Õun, Maria Õunap, Luise Õunpuu, Gerta Uus,
Mihkel Johannes Uustal, Kirke Vaabel, Artur Vaba, Markus Vaha, Karoliine Vaher, Katrin
Vaher, Alissa Vaher, Siiri Vaht, Olivia Vahter, Sten Vahter, Remo Vaible, Olivia Valk,
Krsitina Vammus, Oskar Vatsfeldt, Berit Vendel, Martin Vesberg, Victoria Vihman,
Kirke Viik, Renate Viil, Erika Viil, Karmen Viilup, Mirko Antti Vikat, Liina Vinkel, Hanna
Vinter, Kusti Väli, Tuulika Väli, Eliise Vohu, Chatriin Väster, Andra Eliizabet Võeras, Liisa
Võsu, Carmen Zabellevitš, Kermo Zenkevics, Kristin Zenkevics, Hanna Liis Zenkevics.

Kas vallavalitsus jagab veel
libedustõrjeks soola?
Viimased kotid on veel saadaval ja siis on jagatud sel
talvel kokku üle tonni soola
kinnistuomanikele nende
kinnistutega külgnevate kõnniteede libedustõrjeks.
Alustasime soola jagamist
Karel Koovisk
järelevalveteenistuse detsembri algupoolel koostöös Kuressaare Linnamajanjuhataja
dusega. Sool on pakendatud
20 kg kaupa ja kohapeal saab seda jaotada ka
väiksematesse kottidesse. Soovijad (ka maainimesed) saavad soolale järele tulla tööpäevadel
Saaremaa vallavalitsuse järelevalveteenistusse
Tallinna tn 10.

Mis muutub vallavalitsuse
sotsiaalosakonna struktuuris?
Sotsiaalosakonna koosseisu on
moodustatud kaks teenistust:
lastekaitseteenistus ja sotsiaalhoolekandeteenistus. Mõlema
teenistuse juhatajate leidmiseks
korraldas vallavalitsus sisekonMarili Niits
kursid.
Lastekaitseteenistuse juhataja abivallavanem
ametikohale esitati kaks avaldust ja juhatajaks valiti senine lastekaitsenõunik
Monika Sarapuu. Sotsiaalhoolekandeteenistuse
juhataja ametikohale oli üks avaldus, mille esitas
senine sotsiaalnõunik Reelika Murd. Mõlema
teenistuse juhatajad alustavad tööd 1. veebruarist.
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Luksemburgi
eestlased tegid suurperedele kingitusi

SAAREMAA KANDID

Pingid Atla küla puhkealal
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) toetusega valmisid
Atla küla puhkealale katusega
pinklaud ja poolpalkidest istepingid koostöös kogukonna ja
Pihtla Puidutöökojaga.
MTÜ Atla Küla Seltsi projekti „Pingid puhkealale“ toetas
KOP oma sügisvoorust 2000
euroga.
„Projekti toetamine näitab üles
hoolimist ja lugupidamist nii
Atla küla elanike kui ka külaliste
suhtes,“ ütles Atla küla seltsi
esimees Toivo Naagel.
KOPi programm on rahastatud
riigieelarvest.
Foto: TOIVO NAAGEL

Lääne-Saare kogukonnakogu
– mis tehtud, mis ees
Lääne-Saare kogukonnakogu käis
eelmisel aastal koos kaheksal korral. Kõige pikemad koosolekud
kestsid siis, kui tuli teha MTÜ-de
tegevustoetuste ja sporditoetuste
rahastamise otsuseid. Aktuaalsemad teemad, mida arutasime,
olid seotud teedega, lasteaia
kohamaksu- ja toiduraha tasumisega ja raamatukogude reformimisega. Tegime ka ettepanekuid
tublide tegijate tunnustamiseks
Saaremaa Arenduskeskusele,
samuti osalesime Saaremaa valla
eelarve arutelus ja arengukava
koostamisel.
Arengukavasse tegime järgmised ettepanekud:

*Valla avalikest objektidest
(külamajad, platsid jm) ülevaate
saamine, investeerimisvajaduse
selgitamine ja ühtsete rahastamispõhimõtete väljatöötamine.
Põhjendus: suures vallas on väga
palju vallavara antud rendile külaseltsidele ja teistele MTÜ-dele,
kus majandamine toimub väga
erinevatel põhimõtetel. Et tagada
jätkusuutlikku majandamist nendel objektidel, on vaja välja töötada ühtne printsiip majandamisel
ja rahastamisel.
*Külaelu Saaremaa vallas peab
olema väärtustatud ja omama
positiivset kuvandit maal toimetulekuks.

*Kõige suurem probleem maal
on teed. Nende kordategemine
peab olema valla prioriteet number üks ja sinna tuleb suunata valla
eelarvest suuremaid summasid.
Peamine infovahetus valla ja
kogukonnakogu vahel toimub
e-kirjade vahendusel. Info edastamine on iganädalane tegevus.
Aasta viimasele kogukonnakogu koosolekule 17. detsembril
Nasval kutsusime kokku piirkonna külavanemad, vallavanem Madis Kallase, volikogu esimehe Tiiu
Aro, abivallavanem Marili Niitsi,
Saarte Koostöökogu nõustaja Sulvi
Munga, kellega arutasime 2019.
aasta külade rahastamisvõimalusi,

samuti külavanema statuuti.
Otsustasime hakata oma koguga
kord kvartalis kokku kutsuma
külavanemate ümarlaua vormis
piirkonna külavanemaid. Teemad,
mida arutada, tulevad külavanematelt.
Kogukonnakogu esimehena tänan kogu liikmeid ja asendusliikmeid tehtud töö eest! Külavanematele ja vallale soovin meeldiva,
konstruktiivse koostöö jätkumist,
sest ainult heatahtlikus positiivses
koostöös sünnivad lahendused.
Kaja Juulik,
Lääne-Saare
kogukonnakogu esimees

Elanikke
1.01.2019

28
27
96
246
55
31
22
84
48
44
43
16
52
609
110
1511

Muutus kokku

27
25
87
322
64
42
38
90
98
40
28
16
52
543
26
1498

Rände saldo

15
6
34
40
36
3
10
35
22
19
13
7
23
161
6
430

Loomulik iive

6
5
15
55
16
6
3
12
15
11
12
1
15
136
0
308

Lahkumie

elanikke 1/01/2018
Kihelkonna 775
Laimjala 697
Leisi 1980
Lääne-Saare/Kaarma 4702
Lääne-Saare/Kärla 1589
Lääne-Saare/Lümanda 837
Mustjala 676
Orissaare 1810
Pihtla 1419
Pöide 876
Salme 1204
Torgu 326
Valjala 1353
Kuressaare linn 13263
Aadressita 312
Kokku vallas 31819

Elamaasumine

Saaremaa valla
rahvastiku
muutumine 2018

Surmad

2018. aastal kahanes valla rahvaarv 135
inimese võrra. Kuna 2. jaanuaril 2019 rakendus rahvastikuregistri muudatus, mis
kustutas Saaremaa valla elanike hulgast ära
osa nendest isikutest, kel ei olnud registris
täpset elukohaaadressi, siis vähenes valla
elanike arv ühe hetkega 231 inimese võrra.
2. jaanuari 2019 seisuga on valla elanike
arv 31 453 (1. jaanuaril 31 684).
2016. aastal vähenes Saaremaa rahvastik (ilma Ruhnu ja Muhuta)209 elaniku
võrra: 120 negatiivse loomuliku iibe, 89
negatiivse rändesaldo tõttu. 2017. aastal
vähenes Saaremaa rahvastik 188 elaniku
võrra: 126 negatiivse iibe, 62 negatiivse
rändesaldo tõttu.
Kuna 2018. aastal vähenes Saaremaa
rahvastik 135 inimese võrra (126 negatiivse iibe ja 13 negatiivse rändesaldo tõttu),
võib järeldada, et rahvastiku kahanemise
tempo väheneb aasta-aastalt selle võrra,
kuivõrd väheneb negatiivne rändesaldo.
Negatiivne loomulik iive on viimasel kolmel aastal jäänud samaks.
Avo Levisto,
rahvastikutoimingute peaspetsialist

Sünnid

Saaremaa valla rahvastiku
muutumine 2018. aastal
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Jõuluajal rõõmustas Luksemburgi Eesti Selts
(LES) Saaremaa valla paljulapselisi peresid, andes
neile üle rahalise annetuse.
Traditsiooniliselt kogub Luksemburgis elavaid
ja töötavaid eestlasi ühendav LES annetuste ja
heategevusloterii käigus igal aastal jõulude eel
raha ühe Eesti maakonna lasterikastele peredele,
seekord saarlastele.
Kingitused andsid jõulu kolmandal pühal
Saaremaal üle LESi president Meelik Mallene ja
juhatuse liige, Saaremaa juurtega Tiia Uibo, kes
mõlemad töötavad Luksemburgis tõlkijatena.
Kingituse sai seitse peret, kelle valisid eelnevalt välja Saaremaa valla sotsiaaltöötajad. Kuna
LES ei suuda teha kingitust kõigile maakonna
paljulapselistele peredele, püüti seekord jõuda
suurperedeni, kes jäävad tavapärasest riigi sotsiaalabist kõrvale.
„Ainukeseks eelduseks seadsime, et pere oleks
tubli ja edasipüüdlik,“ ütles Mallene.
Arusaadavail põhjustel kingituse saanud perede nimesid ega annetuse suurust ei avalikustata,
kuid tegemist on märkimisväärse summaga.
„Kuna selts soovib täpselt teada, keda me
toetame, käib alati paar seltsi liiget kingitust
peredele isiklikult üle andmas,“ rääkis Meelik
Mallene.
Toetusi kogutakse kahel viisil – esmalt annetustena seltsi kontole ja teiseks seltsi jõulupeol
korraldatava heategevusliku loterii tulust.
Loterii auhindadeks koguvad seltsi liikmed
annetajatelt nii raamatuid, heliplaate, suveniire
kui ka Eestist toodud joogi- ja toidupoolist,
kuid igal aastal osalevad ka selle maakonna
ettevõtted, kuhu annetused lähevad. Näiteks
tänavu panid loteriile välja oma kinkekaardid
Saaremaa Veski, Arensburg Boutique Hotel &
Spa, Pöide Pruulikoda, Mönus Villem, Saaremaa
ooperipäevad, I Land Sound.
Kasu loteriist ei piirdu tihtipeale vaid heategevusega, sest kui mõne firma kinkekaardi võitnud
(või oksjonil lunastanud) LESi liige tuleb Saaremaale, võtab ta kindlasti kaasa ka oma sõpru
ja sugulasi, promodes sel moel Saaremaad,“
rääkis Tiia Uibo.
LESi egiidi all tegutsevad ka mitmed ringid.
Näiteks Muhu pättide nime kandev käsitööring
heegeldas EV100 raames Luksemburgi eesti
laste jõulukingiks üle saja öökulli ning neid
jagus ka Saaremaa lasterikaste perede kingikotti – iga pere omasse täpselt nii palju, kui
selles peres on lapsi.
Merike Pitk

Autasustati Saaremaa
piirkondade 26.
mängudest osavõtjaid
11. jaanuaril toimus Kihelkonna rahvamajas
2018. aasta Saaremaa piirkondade mängude pidulik lõpetamine. Piirkondade mängude aluseks
võib lugeda erinevatel aegadel toimunud spordimänge – Kaali mängud, Soela väina mängud,
Väikese väina mängud, Viidumäe mängud, valdade mängud. Meie kiiresti muutuvas maailmas
on sport ja sportlikud tegevused jätkuvalt need,
mis kogukonda liidavad ja inimesi vabal ajal
kokku toovad.
2018. aastal osales mängudel 13 piirkonda ja
võisteldi 14 alal. Vastavalt piirkonna suurusele
toimub arvestus kahes grupis.
Suuremate piirkondade grupis tuli üldvõitjaks
Kaarma, seda Kärla ja Leisi ees. Teises grupis
saavutas üldvõidu Mustjala piirkond, järgnesid
Salme ja Kihelkonna piirkond.
Detsembris toimus piirkondade spordijuhtide koosolek, kus arutati muudatusi alade osas
ja räägiti läbi ootused valla spordiosakonnale.
Moodustati viieliikmeline juhtgrupp (Raivo Uus,
Aivar Kallas, Andla Rüütel, Tarvo Pihlas ja üks
esindaja valla spordiosakonnast), kelle ülesandeks jääb lõplik alade valik, jooksvate küsimuste
lahendamine ja ettepanekute tegemine kogu valla
sporditöö edendamiseks.
Soovime, et uuel hooajal kõik sportlikud ja
aktiivsed inimesed oma piirkonnas tunnevad,
et nende tegevus ning osalemine mängudel on
kogukonnale vajalik ja tähtis.
Valla kultuuri- ja spordiosakonna ülesanne ja
kohustus on seda tegevust toetada ning vajadusel
abistada.
Aivi Auga,
valla spordinõunik
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste raamatukogu
7. veebruaril kl 13.20 kohtumine
ränduri, giidi ning reisikirjaniku Marko
Kalduriga.
Aste klubi
7. veebruaril kl 18 kohtumine
ränduri, giidi ning reisikirjaniku Marko
Kalduriga.
Eikla klubi
25. jaanuaril kell 13 madalpistetikandi õpituba, juhendajaks Heli Õun.
Esmaspäeviti kl 17–19 lastering,
juhendaja Marina Saukonen.
Kolmapäeviti kl 14–16 käsitööring.
Keraamikaring ette teatamisega,
osalustasu 5 €, juhendaja Viia Rohtla.

KIHELKONNA
Kihelkonna raamatukogu
19. jaanuaril kl 11 laste jutuhommik. Mõnusa loo leevikese, lume-

memme ja piparkoogi seiklustest
loeb ette Külli, kaasa joonistab Paul.
Mugavamaks istumiseks võib kaasa
võtta padja.
8. veebruaril kl 12 kohtumine
ränduri, giidi ja reisikirjaniku Marko
Kalduriga.

LEISI
Pärsama kultuurimaja
17. jaanuaril kl 18.30–19.30
nuputamise neljapäev. Mälumäng
peredele. Igas võistkonnas 4 liiget.
14. veebruaril kl 11–14 väärikate
kohvihommik. Külas Ülle ja Enos Rand.
Buss toob ja viib. Tulekust teada 11.
veebruariks Ainale, tel 457 3633,
5397 7524.
14. veebruaril kl 18.30–19.30
nuputamise neljapäev. Kogupereüritus – mälumäng.
16. veebruaril kl 13–15 lustiline
laupäev. Kogupereüritus – mängud,
tantsud, võistlused, meisterdamised
ja palju muud põnevat.

TEATED
Koostamisel on näitus „Laulu ja
tantsu juubeliaasta“. Selleks soovime koguda fotomaterjali läbilõikena
150-aastasest laulu- ja tantsutraditsioonist Saaremaal ning korraldada
sellest rändnäitus. Fotod saab tuua
Tallinna 10, Kuressaare või saata anneli.
teppo-toost@saaremaavald.ee.
Eesti noorte lauljate konkurss
Solistica toimub tänavu 25.-26.
jaanuaril Kuressaare gümnaasiumis.
Reedel kl 18 on publiku ees 7.–9. klasside lauljad, kell 11.30 laupäeval 4.–6.
klasside esinejad ja kell 17.30 on laval
10.–12. klasside solistid. Infot leiab
www.oesel.ee/solistica.

23. veebruaril kl 17–22 Eesti
Vabariik 101. Kavas pidupäevakõned, kontsert oma kandi inimestelt,
Karja kihelkonna aasta tegu 2018
väljakuulutamine, pidupäevatort,
tantsuks ansambel Kruiis.

LÜMANDA
Lümanda raamatukogu
8. veebruaril kl 10 kohtumine
ränduri, giidi ning reisikirjaniku Marko
Kalduriga.

MUSTJALA
Mustjala rahvamaja
20. jaanuaril kl 14 kino „Lotte ja
kadunud lohed“, piletid 3/5 €.
7. veebruaril kl 19 Saaremaa teater
„Naised meeste maailmas“, pilet 5 €.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
19. jaanuaril kell 18 Läänesaarte
Kammerorkestri kontsert.

4. veebruaril tähistatakse
enam kui sajas riigis ülemaailmset
vähi vastu võitlemise päeva. Toimub
mitmeid üritusi, mille eesmärk on inimeste üldise teadlikkuse tõstmine ja
vähki puudutavate müütide kummutamine.Saaremaa Vähiühing kutsub 4.
veebruaril kell 17 süütama Kuressaare
keskväljakul küünlad kõikidele/kõikidega, keda vähk on puudutanud. Sündmuse sõnum on „Ma olen ja jään“.Igaühe
võimuses on midagi teha, et vähendada
vähi mõju endale ja inimestele, kellest
hoolime, ja kogu maailmale.

29. jaanuaril kell 19 kino „Johannes
Pääsukese tõeline elu“.
5. veebruaril kell 9.30 lasteteater
Sõber „Sõbrad Austraaliast“.
14. veebruaril kell 12 Orissaare
kultuurimaja 60. sünnipäev „Sõpradelt sõpradele“, kell 19 väike
kontsert.
16. veebruaril kl 19 Kalle Sepp ja
Mikk Tammepõld kontserdiga „Unes
või ilmsi“.
21. veebruaril kl 18 EV 101 kontsert Kärt Tomingas ja sõbrad.
26. veebruaril kl 10 doonoripäev.

PIHTLA
Sandla kultuurimaja
1. veebruaril kl 16 aasta küla gala.
Saare maakonna aasta küla 2019
väljakuulutamine, info tel 551 7502
(Reet Viira), 5302 5620 (Annely
Õisnurm).
2. veebruaril kl 12 Saare maakonna memme-taadi laulu- ja tantsukol-

lektiivide žanripäev. Info tel 5302
5620, e-post: sandla.kultuurimaja@
saare.ee.

SALME
Salme kultuurimaja
24. jaanuaril kl 9 Salme kinotoas
„Lotte ja kadunud lohed“, pääse 3 €.
13. veebruaril koguneb Salme
keskpäevaklubi, info Valve Reede tel
5622 5577.
24. veebruaril kl 12 vabariigi aastapäeva aktus „Salme kandi tegija
2018“ väljakuulutamine, sõnavõtud, Taritu Tubateatri etendus H.
Raudsepp „Pöörase aru õnnistus“,
kohvilaud.
9. märtsil kl 19 Alle-Saija teatritrupi etendus „Ja õunapuud õitseksid...“.

Ootame teie infot piirkondades toimuvate ürituste ja sündmuste kohta
järgmisesse vallalehte hiljemalt 1.
veebruariks, leht ilmub 7. veebruaril!

Mandrile ravile sõitmiseks on võimalik
taotleda saatjaga sotsiaaltransporditeenust
Eelmise aasta lõpus otsis vald
sotsiaaltransporditeenuse osutajat inimestele, kes vajavad saatja
tuge mandrile raviasutusse sõitmiseks. Leping sõlmiti Siinorite
Transportteenus OÜ-ga, kellel on
sel alal mitmeaastane kogemus
ja pädevus.
Saatjaga sotsiaaltransporditeenus sisaldab ka saatja tuge.
Transport toimub inimese kodust raviasutusse ja tagasi. Saatja
rolliks on meditsiinilise abi ja järelevalve tagamine ning inimese
abistamine haiglas vajaliku arsti
juurde jõudmisel.

Vallalt on võimalik taotleda
teenust inimestel, kes on rahvastikuregistri järgi Saaremaa valla
elanikud ning kelle tervislik seisund ei võimalda mandrile ravile
ja ravilt tagasi jõudmiseks kasutada isiklikku või ühistransporti.
Teenuse taotlemiseks tuleb
pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole. Teenuse taotluse saab täita kas sotsiaaltööspetsialisti juures või
kutsuda spetsialist koju. Teenust
tuleks kindlasti taotleda enne
teenuse kasutamist. Kui see pole
võimalik, siis erandjuhtudel

saab vald taotluse rahuldada ka
tagasiulatuvalt.
Vald tasub saatja kulud, transpordi eest tasub inimene ise
teenusepakkujale. Saatjaga sotsiaaltransporditeenuse kogumaksumus ühes sõidusuunas on 25
eurot, millest 18 eurot on transport ning 7 eurot saatja teenus.
Vald saab saatja kulud kanda
vaid juhul, kui inimene on teinud
taotluse teenuse saamiseks.
Lisainfo: Mare Naaber, hoolduskoordinaator, tel 5340 6648;
e-post mare.naaber@saaremaavald.ee.
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KURESSAARE PÄEVAKESKUSES
Reedel, 18. jaanuaril kell 13.30
laulame Mariniga tuntud laule.

Kolmapäeval, 23. jaanuaril kell 13
esinevad Naerusuu lasteaia lapsed.

PÄEVAKESKUSE 20. AASTA
JUUBELI SÜNNIPÄEVANÄDAL

Neljapäeval, 24. jaanuaril kell 13
esinevad Kuressaare muusikakooli õpilased.

Esmaspäeval, 21. jaanuaril kell 13
esinevad MTÜ Saaremaa Lõõtsad
pillimehed (tasuline, 4 eurot).

Reedel, 25. jaanuaril kell 13
esineb tantsukollektiiv Eideratas.

Teisipäeval, 22. jaanuaril kell 13
esinevad Muigud Pärsamalt.

Esmaspäeval, 28. jaanuaril kell 13
esineb 2018. a superstaar Uudo Sepp.

TRÜKIARV:
18 000

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

Teisipäeval, 29. jaanuaril kell 13
päevakeskuse 20. juubelisünnipäeva pidu.
Sõnavõtud, esinejad, tantsumuusika.
Eelregistreerimine päevakeskuses.
Esmaspäeval, 4. veebruaril kell 13 hobikunstnik
Elje Lahti juubelinäituse pidulik avamine.
Teisipäeval, 5. veebruaril kell 13
juhataja ümarlaud. Küsimustele vastab
Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.

TRÜKKIJA:
Printall

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

Reedel, 8. veebruaril kell 13.30
laulame Mariniga tuntud laule.
Jaanuaris esitleb päevakeskuses
oma töid hobikunstnik
Aare Martinson.
Saun on avatud:
naistele E 9–16.30, N 9–16.30
meestele T 9–16.30, R 9–16.30
Peresaun K 9–16.30

TOITLUSTAMINE:
Kuressaare
päevakeskuses
saab lõunatada
ning maitsvaid
koduseid roogasid
kaasa osta igal
tööpäeval
kl 11.30–15.00.

TOIMETAJA: Merike Pitk
Tel 452 5022, 52 16 653; merike.pitk@saaremaavald.ee

